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Dotazník týkající se spokojenosti uživatelů s péčí Domova 

pro seniory Předhradí 
 

Vážená paní, Vážený pane, 

 

ve snaze poskytovat tu nejlepší možnou péči Vašim blízkým, se na Vás 

obracíme s laskavou žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je anonymní a 

jeho vyplnění je dobrovolné. Pokud budete chtít odpovědět, uveďte prosím, 

svoji adresu. 

 

Tento dotazník je zaměřen na kvalitu péče poskytovanou v DS Předhradí, na 

Vaše přání a požadavky, týkající se naší práce. 

 

Budeme velice rádi, pokud přijmete tuto nabídku ke spolupráci a věnujete svůj 

čas na vyplnění tohoto dotazníku. 

 

Na otázky odpovídejte zakroužkováním příslušné odpovědi, případně dopište 

podle Vašeho názoru a uvážení. 

 

ANO - NE 

 

Pokud máte nějaké osobní přání, požadavek nebo jste s něčím nespokojen/a, 

napište to, prosím, na následující řádky. 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Děkuji za Váš čas i ochotu věnovanou tomuto dotazníku a přejeme Vám mnoho 

hezkých dní ve Vašem životě. 

 

Mgr. Zdenka Farkašová 

Ředitelka DS Předhradí 

 

Vyplněný dotazník odevzdejte prosím do schránky umístěné v přízemí Domova 

hned u hlavního chodu. 
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1. Jak se v domově cítíte (atmosféra, vybavení), popř. co byste změnil(a)? 

a) velmi dobře 

b) dobře 

c) špatně 

d) velmi špatně 

 

 

 

2. Máte zde pocit svobodné volby? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

3. Jste spokojen(a) s poskytovanou péčí - mytí, hygiena, oblékání, ...? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

4. Jste spokojen(a) s ohleduplností pracovníků na Vaše tempo při oblékání koupání 

atd.? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

5. Jste spokojen(a) s možností trávit svůj čas podle svého? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

6. Jste spokojen(a) s nabídkou aktivizačních činností (např. cvičení, pečení, vyrábění…) 

a kulturními aktivitami? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

7. Jste spokojen(a) s přístupem všeobecných sester? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

8. Jste spokojen(a) s přístupem pracovníků úklidu? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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9. Jakou známku byste udělil (a) zaměstnancům zařízení (číslo 1 je nejlepší) 

a) za ochotu vyhovět přáním a požadavkům uživatelů:             1      2      3      4      5 

b) za jejich vystupování a chování:                                            1      2      3      4      5 

 

10. Co se Vám nelíbí na práci zaměstnanců? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Za co byste pracovníky pochválil (a)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Jste spokojeni se stávajícími fakultativními službami (kadeřnice, pedikúra)? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

13. Jste spokojen(a) se stravou? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

14. Vaše přání, připomínky: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


